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JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2013. augusztus 27-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja  

 Csuvikovszky Lajos  a bizottság tagja 
 
 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Szikszai Márta jegyző 

 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 Meghívottak: 

 Kalcsó Mária az 5. sz. Általános Iskola igazgatója 

 Jagodics István  a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgatója 

 Polonkai Zoltánné  a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 

 Románné Kolozsi A. Mónika a Damjanich János Szakkisk.,Szakisk.és Koll.ig.helyettese 

 Pappné Dr. Forgács Edit a Bajza József Gimnázium és Szakközépisk. igazgatója  

 

 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 tagjából 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Köves Gábor Nándorné képviselőt jelöljük ki. Amennyiben ezzel egyetértenek, 
kérem, igennel szavazzanak.  
 
A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Köves Gábor Nándornét a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Kérte, hogy az 5. napirendi pontot, - Előterjesztés a 2013/2014. nevelési év indításáról – vegyék le 
napirendről. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosítással elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
118/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 
2013. augusztus 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
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N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 

 
1. Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
  

2. Beszámoló az önkormányzat 2013.I.félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
            Előadó az 1-2. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

3. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között megkötött együttműködési megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról 

                
4. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 

álláshelyeinek bővítéséről 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

5. Beszámoló a városi munkaközösségek 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 
 

6. Beszámoló a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Hatvani Damjanich 
János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012/2013. tanévben végzett tevékenységéről 

             Előadó a 3-6. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
Előterjesztő az 5-6. napirendi pontig: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági    

Bizottság elnöke 
7. Egyebek 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Februárban fogadta el a képviselő-testület a 2013. évi költségvetést, azóta eltelt félév. A rendelet 
módosításban az azóta történt változások kerültek átvezetésre. Voltak képviselő-testületi döntések bevételi 
és kiadási oldalon is, illetve állami támogatásváltozások. Ezek kerültek az előterjesztésbe. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
119/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
2. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
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Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A kiküldött anyagban az 1. sz. mellékletben szemléltettük az önkormányzat bevétel és kiadás teljesítését. 
A bevételek 42,1 %-ban, a kiadások 37,5 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek és kiadások 
időarányosan megfelelően alakultak. Az iskolák önkormányzati működtetése kisebb zökkenőkkel, de most 
már sikeresen működik. A bevételi oldalon a helyi adó bevételek 59,1 %-ban teljesültek. Ehhez 
kapcsolódóan el kell mondanom, hogy az iparűzési adók feldolgozása megtörtént június 30-ával. A 
bevallások megérkeztek a vállalkozásoktól. Itt módosításra került az előirányzatunk. 210 millió Ft. 
előirányzatot levettünk az iparűzési adóból. Megjelent egy kormányrendelet, ami alapján be lehet adni egy 
pályázatot szeptember 30-ig. A feldolgozott iparűzési adóbevallások alapján eltérünk az előirányzatunktól és 
ezzel a pályázati összeggel pótolnánk ezt a 210 millió Ft-ot. Így likviditási gondjaink nem lennének a II. 
félévben. A kiadások teljesítésénél a fejlesztési, felhalmozási kiadások mutatkoznak alulteljesítettként. 18,7 
%-ban teljesültek csak az előirányzathoz képest. Elég nagy pályázatok indultak el, a közbeszerzés már 
nagyrészt lezajlott. A beruházásokkal kapcsolatos szerződések most kerülnek aláírásra. Ez után kezdődnek el 
a beruházások. Emiatt az átvett pénzeszközöknél is alulteljesítés mutatkozik, hiszen az Uniós támogatásokat 
később tudjuk lehívni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
120/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2013.I.félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. I. félévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között megkötött együttműködési megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
121/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
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Intézményfenntartó Központ között megkötött együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
1.Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 449/2013. (VI. 27.) számú határozata alapján a Robert 
Bosch Elektronikai Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.) a Szent István Általános 
Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy- Bajcsy-Zsilinszky út 8.) a Robert Bosch Elektronikai Kft. 
dolgozói által elhelyezendő tanulók által igénybe veendő emelt szintű szolgáltatásokra vonatkozóan 
megkötött együttműködési megállapodást – annak az önkormányzat részéről történő hatályba lépése 
érdekében – jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja. 
 
2.Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Robert Bosch út 1.) megkötött kiegészítő megállapodást – annak az önkormányzat részéről történő 
hatályba lépése érdekében – jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja. 
 
3.Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
(székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.) megkötött kiegészítő megállapodást – annak az önkormányzat 
részéről történő hatályba lépése érdekében – jelen határozat 3. számú melléklete szerinti tartalommal 
utólagosan jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 
álláshelyeinek bővítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati 
javaslatot támogatja, az igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
122/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 
álláshelyeinek bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) álláshelyeinek számát 2013. szeptember 1. napjától 3 főről 5 főre 
bővíti, melyhez szükséges pénzügyi forrást Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben foglalt általános tartalék költséghely terhére biztosítja. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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123/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 
álláshelyeinek bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) álláshelyeinek számát 2013. szeptember 1. napjától 3,5 főről 4,5 főre bővíti, melyhez 
szükséges pénzügyi forrást Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben foglalt általános tartalék költséghely terhére biztosítja.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
5. napirendi pont 
Beszámoló a városi munkaközösségek 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki az 5 
határozati javaslatot támogatja, az igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
124/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a városi munkaközösségek 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség – jelen határozat 
mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
125/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a városi munkaközösségek 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a természettudományi városi munkaközösség – jelen 
határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
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126/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a városi munkaközösségek 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalomtudományi városi munkaközösség – jelen 
határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
127/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a városi munkaközösségek 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az idegen nyelvi városi munkaközösség – jelen határozat 
mellékletét képező – beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
128/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a városi munkaközösségek 2012/2013. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alsó tagozatos városi munkaközösség – jelen határozat 
mellékletét képező – beszámolóját a 2011/2012. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
6. napirendi pont 
Beszámoló a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Hatvani Damjanich 
János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012/2013. tanévben végzett tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati 
javaslatot támogatja, az igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
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129/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Hatvani Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012/2013. tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót 
és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) – jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2012/2013. 
tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
130/2013. (VIII. 27.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Hatvani Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2012/2013. tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót 
és az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a) – jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 
2012/2013. tanévről elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (értesítésre) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
7. napirendi pont 
Egyebek 
 
Tarsoly Zsolt bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke 
megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és az ülést befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 ...................................... ....................................   
  Köves Gábor Nándorné Tarsoly Imre  
   a bizottság elnök-helyettese a bizottság elnöke 
  
   


